


1. ORGANIZATORIAI
Regatą Galvės taurė 2016 organizuoja Asociacija Gero vėjo klubas bei 
Asociacija Trakų buriuotojų klubas bendradarbiaudami su Lietuvos buriuotojų 
sąjunga (LBS). 

2. TAISYKLES
2.1 Regata vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Tarptautinėse Buriavimo 
Varžybų Taisyklėse.

2.2 Taip pat galios:
• IMS taisyklės (aktuali redakcija).
• ORC Rating Systems rule (aktuali redakcija).
• ISAF Jūrinių specialiųjų reikalavimų taisyklių 6 kategorija.
• Platu 25 klasės taisyklės.

2.3 Esant neatitikimų tekstuose bus remiamasi angliškomis Taisyklių, Nuostatatų 
ir Instrukcijų versijomis.

3. REKLAMA
3.1 Galios ISAF Reklamos regalamentas.

3.2 Dalyvių ir laivų reklamai nėra apribojimų.

3.3 Renginio organizatorių reklama, privaloma visiems dalyviams:
• Numeriai su reklama jachtos priekyje, klijuojami kiek įmanoma arčiau laivo 
priekio abejose pusėse, dengiantys iki 20% korpuso ilgio.

• Rėmėjų vėliavos, kabinamos ant bakštago ir matomos visos regatos metu.

3.4 Organizatoriai gali pareikalauti, nesudarant dalyviams papildomų išlaidų, 
instaliuoti laivuose video kameras, vietos nustatymo įrenginius. Įguloms gali 
būti paskirti svečiai, kurių veikla bus apibrėžta Varžybų instrukcijose.

4. KVIETIMAS DALYVAUTI
4.1 Regata atvira šių klasių švertbotams: Laser, Laser-R, Laser 4.7, 470, Finn, 
Optimist (Advanced & Beginners), Cadet, RS Feva, RS Tera, RS Aero.

4.2 Regata atvira kylinėms jachtoms, plauksiančioms Platu 25, ORC ir OPEN 
klasėse.

4.3 Klasei sudaryti turi būti bent keturi tos klasės laivai.

4.4 Organizatoriai pasilieka teisę apjungti klases jei nesusirinks minimalus 
dalyvių kiekis bei išskirstyti klases į grupes siekdami sudaryti lygias 
lenktyniavimo sąlygas.
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5. LOGISTIKA
5.1 Regatos kaimelis bus Vilniaus jachtklube (Žemaitės g. 1, Trakai).

5.2 Kempingo paslaugas regatos kaimelyje tieks Gero vėjo klubas. Taip pat 
klubas koordinuos svečių apgyvendinimą aplinkiniuose viešbučiuose bei 
kempinguose. Rezervacijas pateikti adresu info@gerovejoklubas.lt. Daugiau 
informacijos puslapyje www.galvestaure.lt.

5.3 Jachtų nuomos paslaugas regatos metu koordinuos Gero vėjo klubas. 
Daugiau informacijos: www.galvestaure.lt arba el. paštu 
info@gerovejoklubas.lt.

5.4 Jachtų iškėlimo ir švartavimo paslaugas regatos kaimelyje koordinuos 
Gero Vėjo Klubas.

6. DALYVIO MOKESCIAI
6.1 Negrąžinamas dalyvavimo mokestis kylinei jachtai yra 50 EUR jei 
sumokama iki gegužės 1 d. Mokant vėliau mokestis 75 EUR.

6.2 Negrąžinamas dalyvavimo mokestis kiekvienam švertboto įgulos nariui 5 
EUR jei sumokama iki gegužės 1 d. Mokant vėliau mokestis 10 EUR.

6.3 Išankstinė dalyvių registracija vykdoma puslapyje 
www.regatos.lt/galvestaure.

6.4 Norintys dalyvauti regatoje turi užpildyti dalyvio anketą internete ir 
pervesti dalyvio mokestį:
Asociacija “Gero vėjo klubas”
IBAN: LT114010042403448336
AB DNB Bankas SWIFT: AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtyje nurodyti kapitono arba atsakingo asmens vardą, regatos 
pavadinimą, jachtos klasę ir pavadinimą.

6.5 Įgulos sąrašus internete galima atnaujinti bet kuriuo metu iki regatos.

7. REGISTRACIJA
7.1 Kiekvienas kylinės jachtos kapitonas, švertboto vairininkas arba jį 
atstovaujantis asmuo (treneris) turi asmeniškai užsiregistruoti Regatos biure 
regatos kaimelyje birželio 3d. iki 12:00 val.

8. PRELIMINARI PROGRAMA
8.1 Birželio 3: registracija nuo 08:00, sportiniai plaukimai nuo 14:00

8.2 Birželio 4: Navigacinis plaukimas, sportiniai plaukimai.

8.3 Birželio 5: Sportiniai plaukimai, nugalėtojų apdovanojimai 16:00 val.

8.4 Numatyti iš viso septyni sportiniai ir vienas navigacinis plaukimas. 2



13. TAŠKU SKAICIAVIMO SISTEMA

12. BAUDU SISTEMA

8.5 Sportinių plaukimų distancija bus žymima bojomis ir orientuota pagal vėjo 
kryptį.

8.6 Navigacinio plaukimo distancija bus žymima bojomis ir salomis.

9. MATAVIMAI
9.1 Apmatavimų ir atitikimo taisyklėms patikrinimai bus vykdomi visos regatos 
metu prieš ir po kiekvieno plaukimo skiriant didesnį dėmesį lyderiaujantiems 
laivams. ORC grupėje bus tikrinami ir borto aukščiai jei tą leis oro sąlygos.

10. LENKTYNIU INSTRUKCIJOS,

,

,

10.1 Elektroninė lenktynių instrukcijų versija bus prieinama regatos puslapyje 
internete birželio 2 d.

10.2 Spausdintos lenktynių instrukcijos bus įteiktos kiekvienam dalyviui atlikus 
registravimo formalumus.

11. REGATOS VYKDYMO VIETOS
11.1 Visi regatos plaukimai vykdomi Galvės ir Skaisčio ežeruose.

11.2 Regatos kaimelis bus Vilniaus jachtklube (Žemaitės g. 1, Trakai).

11.3 Vieši regatos renginiai vyks Trakų miesto centrinėje krantinėje.

12.1 Platu 25, ORC ir OPEN klasių jachtoms RRS taisyklė 44.1 pakeičiama 
taip, kad Dviejų apsisukimų bauda keičiama Vieno apsisukimo bauda.

14. IŠKELIMO APRIBOJIMAI

13.1 Regata laikoma įvykusia jei įvyksta bent vienas plaukimas.

13.2 Įvykus mažiau nei 5 plaukimams, jachtos taškai skaičiuojami sumuojant 
visų plaukimų taškus.

13.3 Įvykus 5 arba daugiau plaukimų, jachtos taškai skaičiuojami sumuojant 
visų plaukimų taškus ir atimant blogiausiojo jos plaukimo taškus.

13.4 ORC grupės jachtos vieta plaukime nustatoma pagal perskaičiuotą laiką 
naudojant ToT formulę ir ORC sertifikate nurodytą Inshore koeficientą.

14.1 Regatos metu draudžiama iškelti iš vandens kylines jachtas išskyrus tuos 
atvejus kai iš anksto gautas rašytinis lenktynių komiteto leidimas ir tik laikantis 
jame nustatytų sąlygų. 3



15. PRIZAI
15.1 Pirmų trijų vietų laimėtojai kiekvienoje jachtų klasėje bus apdovanoti 
taurėmis ir regatos rėmėjų įsteigtais prizais.

16. VIEŠINIMO TEISES
Dalyviai, savininkai ir jų svečiai suteikia visišką teisę bei neatšaukiamą leidimą 
Regatos organizatoriams savo nuožiūra publikuoti ir/arba transliuoti bet 
kokioje žiniasklaidos priemonėje, įskaitant ir TV reklamą, visas ir bet kokias 
žmonių, laivų fotografijas arba video medžiagą, sukurtą ar gautą regatos 
metu.

17. DALYVIU ATSAKOMYBE
Visi dalyviai regatoje dalyvauja savo sprendimu, atsakomybe ir savo rizika. 
Regatos organizatoriai ir bet kuri kita Galvės taurės 2016 organizavime 
dalyvaujanti šalis neprisiima atsakomybės it neatsako dėl bet kokios žalos 
turtui ar sveikatai (t.y. dėl bet kokio turto sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, 
taip pat žmonių sužalojimų ar mirties), padarytos daiktams ar asmenims tiek 
ant kranto, tiek ir vandenyje dėl dalyvavimo regatoje. Kiekvieno laivo 
savininkas arba jo atstovas, pasirašydamas dalyvio anketą, sutinka su šiomis 
sąlygomis ir atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų dėl aukščiau nurodytų 
aplinkybių. Dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į BVT 4 taisyklę: tik jachtos 
kapitonas atsako už sprendimą startuoti arba tęsti lenktynes.

18. PAPILDOMA INFORMACIJA
Ieškodami papildomos informacijos aplankykite puslapį www.galvestaure.lt 
arba susisiekite su vyriausiu regatos organizatoriumi 
mantas@gerovejoklubas.lt,  +37068720505.
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